Information från

Norsjö kommun
Nr 1 februari 2009

- En attraktiv och företagsam kommun där kropp och själ hinner med!

Personligt Ombud

Bygdeavgiftsmedel

för vuxna med psykiska funktionshinder
Personligt ombud är ett kostnadsfritt
stöd som vänder sig till människor
med psykiska funktionshinder.

Vad kan Personligt Ombud
hjälpa till med?
•
•
•
•
•

identifiera och formulera behov av
vård, stöd och service,
bistå när en individuell plan ska
upprättas,
se till att huvudmannens insatser
samordnas
bistå/företräda i kontakter med
myndigheter,
se till att den enskilde får vård, stöd
och service utifrån önskemål, behov
och laglig rätt.

Hur arbetar Personligt
Ombud?

1. När du söker och beviljats Personligt
Ombud tar vi kontakt med dig så att
vi kan lära känna varandra.

2. Nästa steg blir sen att upprätta en
gemensam arbetsplan med dina
önskemål/behov i fokus.
3. Efter det arbetar vi tillsammans för
att uppnå dina önskemål.
4. Personligt Ombud är en
tidsbegränsad insats, beslutet
omprövas fortlöpande.

Har du frågor eller
funderingar?

Marianne Hellgren
Personligt Ombud
Tfn. 076-770 19 18
E-post: marianne.hellgren@norsjo.se
Storgatan 74C (Apotekshuset)
Du kan också ta kontakt med
Eva Edefjäll
handikappenheten
tfn. 0918-141 47
Personligt Ombud bedriver ingen
myndighetsutövning!

Norsjö kommuns växel svarar så fort de kan...
...men röstmeddelandet att det är många
som ringer finns inte kvar.
Om det dröjer en stund innan växeln tar
ditt samtal beror det på att det är andra
samtal före, men håll kvar så expedieras
ditt samtal inom kort.

Föreningar och organisationer kan
ansöka om bygdeavgiftsmedel hos Norsjö kommun.
Ansökan ska vara Norsjö kommun,
Ingela Lidström,
kommunledningskontoret,
935 81 Norsjö,
tillhanda senast den 28 februari 2009.
Mer information lämnas av
Ingela Lidström, tfn 0918-141 16.

Norsjö Bibliotek
Det finns mer än bara böcker på Norsjö
bibliotek! Här hittar du CD-böcker,
talböcker, e-böcker, e-ljudböcker,
tidskrifter och DVD-filmer.
Klicka gärna in på www.v8biblioteken.se
för boktips och annat smått och gott!

Sara Lidman-kväll
på Norsjö bibliotek
tisdagen den 17 februari
kl 18.30

Välkommen till ditt bibliotek !

Kommunens växel kommer att bytas ut
senare i år och då blir servicen förhoppningsvis ännu bättre.
Växeln kommer du till genom att ringa
0918-140 00.

Lunchguiden

Avlösarservice

Norsjö Turistbyrå

På www.norsjo.se finns nu en lunchguide
där restaurangerna/caféerna i kommunen
har möjlighet att lägga in sin lunchmeny.
Klicka på ”Lunchguiden” i den vänstra
menyn.

Avlösarservice med fokus på anhöriga
över hela kommunen startar nu i Norsjö.
Spontan avlösning en gång per månad
med start 26 februari 2009.

Ny arrendator är Gold of Lapland från
1 januari 2009. Avtalet är på tre år plus
eventuellt ytterligare två år.

Nya taxor

Vill du veta mer ta kontakt med ditt
anhörigombud
Elisabeth Björk
Tfn. 0918-142 97

Norsjö turistbyrå kommer
fortsättningsvis att vara placerad på
Medan.
Tfn. 0918-142 00

På kommunens hemsida www.norsjo.se
finns taxorna för renhållning, slamtömning och VA, antagna av Kommunfullmäktige 2008-12-09. Klicka på ”Taxor”
på startsidan i den vänstra menyn.

Öppettider
Återvinningscentralen

Information från Norsjö Lärcentra
Vårens högskoleprov

Lördagen den 28 mars är det dags för
vårens högskoleprov.

Norsjö
Måndag och torsdag: 17.00 - 20.00
Onsdag: 09.00 - 16.00,
lunch 11.00 - 12.00

Anmälan och avgiftsbetalning görs via
internet under perioden 15 januari – 15
februari på www.studera.nu

Bastuträsk
Torsdag: 15.00 - 19.00

Frågor?
Kontakta Helén Ask 0918-142 57
eller
Linnea Pedersen, SyV 0918- 141 92

Återvinningen är stängd röda dagar och
afton före röd dag.

Simhallen
Måndag
15:00-16:00 Simskola
16:00-20:00 Motionssim, barnbassäng,
bubbelpool, bastu
Tisdag
16:30-19:45 Allmänbad
19:45-20:30 Djupvatten-gympa
Onsdag
07:00-08:30 Morgonbad
10:00-11:00 Babybad
11:00-11:50 Vattengympa, grundvatten
12:00-12:50 Lunchsim
13:45-15:00 Rehab/handikapp
Torsdag
16:30-19:45 Allmänbad
19:45-20:30 Vattengympa intensiv,
grundvatten
Fredag
14:00-17:00 Allmänbad, barnbassäng,
bubbelpool, bastu
17:00-20:00 Motionssim. Simma i skenet
av levande ljus och ljuv musik. Eteriska oljor i bastun.
Söndag
11:00-15:00 Allmänbad, barnbassäng,
bubbelpool, bastu

Styrkehallen och
solariet
Måndag, tisdag, torsdag och fredag
07:00-20:00
Onsdag 07:00-15:00
Söndag 11:00-15:00

Behöver du en nytändning
i ditt liv?

Vill du hitta ett nytt yrke eller förbereda
dej inför studier på högskola/universitet.
Har du redan bestämt dej för att söka in
på högskola?
Oavsett vilket så kan du studera det
mesta antingen hemifrån eller via Norsjö
Lärcentra.
Som studerande på minst halvtid är du
berättigad för studiemedel från CSN.

Nytt år, nya mål, nya tider

Vid Norsjö Lärcentra kan du läsa kurser
och program på universitetsnivå på
distans. Vi har, genom teknik skapat
möjlighet till kompetensutveckling på
hemmaplan
Lärcentra kan då fungera som din lokala
studiemiljö när du studerar på distans.
Här finns datorer, fax, kopiator, läs- och
grupprum, andra distansstudenter samt
fikamöjligheter. Här finns också en
resursperson som du kan vända dej till
när du har frågor eller problem.

Kurser

Följande kurser på gymnasienivå startar
under v.4 men om du snabbar dej på
hinner du också vara med:
Religion A
CAD A+B
Engelska C
Matematik B
Företagsekonomi (v.4 – v.20)
Projekt och företagande (v.4 – v.20)
Välkommen till

Vill du veta mer om högskolestudier,
kontakta Norsjö Lärcentra
Nygatan 32 (Medan)
0918-142 57

Information från bygg- och miljöenheten
Länsstyrelsen tar över
kontrollen av djurskyddet

Kommunal energi- och
klimatrådgivning

Det innebär att om du har frågor rörande
djurskydd ska du kontakta Länsstyrelsen
i stället för kommunen.

Kontakta kommunens
energi- och klimatrådgivare,
Marcel Berkelder på Exergi B(y)rån,
för råd.

Länsstyrelsen har en servicetelefon,
090-10 82 70,
där en djurskyddshandläggare svarar
vardagar mellan 07:45-16:30.

Marcel når du på telefon;
0935-209 96 eller
070-606 33 06 eller
via e-post; marcel@exergi.net

Regeringen har beslutat att
länsstyrelserna ska ta över kontrollen av
djurskyddet från kommunerna. Detta
gäller från och med 1 januari 2009.

Ärenden och frågor kan även skickas till
Länsstyrelsens centrala e-postlåda
vasterbotten@lansstyrelsen.se.
Mer information finns på Länsstyrelsens
hemsida;
www.ac.lst.se

Funderar du på hur du ska lösa din
uppvärmning på bästa sätt eller minska
dina energikostnader?

IT-Projekt Fyran
IT-Projekt Fyran i Norsjö kommun
omfattar åtgärder som förbättrar
kvalitet, kapacitet och säkerhet i redan
byggda nät.
Till referensgruppen, som ska vara ett
stöd till styrgruppen, har jag fått två
intresserade. Det vore önskvärt med flera
deltagare. Är du intresserad av att vara
med i referensgruppen, ta kontakt med
undertecknad.
Projektering för uppgradering av fibernäten i byarna som byggdes år 2000, och
stamnäten, liksom förbättring av
dokumentationen, pågår för fullt.
Uppgraderingen av byarna beräknas
vara klar senast 2009-04-30, om inget
oförutsett inträffar. Informationsträffar
kommer att hållas i byarna när tiden för
uppgradering närmar sig.
I projekt fyran ingår också efteranslutningar till de redan befintliga fibernäten.
Fibernät finns utbyggda i Norsjö,
Bastuträsk, Kusfors, Gumboda,
Svansele, Bjurträsk, Norsjövallen,
Kvarnåsen, Åmliden och Risliden. Näten
omfattar byarnas centrala delar. I villor
som anslutits finns en s.k. mediaomvandlare med datanätsuttag installerad.
I Norsjö, Bastuträsk och Norsjövallen är
flertalet flerfamiljshus och lokaler också
anslutna till nätet.

Taxan för efteranslutning är:
Om kabelrör finns fram till kundens hus
kostar anslutningen för företag och
privatpersoner 6 000 kr inklusive moms.
Om kabelrör finns fram till kundens
tomtgräns men inte fram till huset är
kostnaden 8 000 kr inklusive moms.
Om efteranslutning i fibernäten ska
kunna göras sommaren 2009 måste
anmälan till Norsjö kommun göras senast
den 15 maj.
I byarna Norsjövallen, Kvarnåsen,
Lillholmträsk, Bastutjärn, Bjurträsk,
Örträsk, Gumboda, Arnberg, Bjursele
och Fromheden har datanät byggts med
s.k. ADSL-teknik. Här används Telias
befintliga kopparledningar för datatrafiken och anslutning är möjlig på alla
adresser som har en fast telefonanslutning till telestationen i respektive by. I
anslutna fastigheter har ett s.k. ADSLmodem installerats.
Efteranslutning till de redan
färdigbyggda ADSL stationerna kan
göras med cirka en månads leveranstid.
Anslutningsavgiften 2 500 kr inklusive
moms.
Vänliga hälsningar
Karl-Axel Nygren
Projektledare Fyran

I flerfamiljshusen har fastighetsägaren
installerat datanätsuttag i varje lägenhet

Information från utvecklingsenheten
Inbjudan till seminarium
Norsjö och framtiden

Vad kan vi göra tillsammans, näringsliv
och kommunledning, för att bidra till en
positiv utveckling i Norsjö?
Välkommen till en framtidsinriktad
eftermiddag på Källan, Åmliden
17/2 kl. 14.30 startar vi med kaffe och
avslutar kl. 18.00 med middag.
Ur frågeställningarna:
Vem ska göra jobbet?
Kompetensförsörjning?
Näringslivsklimat?
Anmälan till:
lasse.holmgren@norsjo.se senast 13/2,
Ett samarrangemang mellan
Norsjö kommun och Svenskt Näringsliv.

Företagsträffar

Vi fikar tillsammans!
Norsjö kommun inbjuder företagen i
kommunen till morgonfika och
en pratstund.
Onsdag 4 februari
på Petras Café i Norsjö kl. 08.30
Mikael Lindfors och Lars-Åke Holmgren
Ps! Vi bjuder naturligtvis på fika! Ds

Föreningsinformation
Norsjö volley
Elitserien

Lördag den 7 februari kl. 14:00
Norsjö - Elverket
Lördag den 28 februari kl. 14:00
Norsjö - Sollentuna

Division 1

Söndag 22 februari kl. 14:00
Norsjö B - IKSU
Lördag 28 februari kl.17:00
Norsjö B - Sundsvall

Norsjöcupen 2009
Norsjö Arena fotbollshall:
Lördag 21 februari Lilla Norsjöcupen
med lag från div. 6 till div. 4.
Söndag 22 februari lag från div. 4 och
uppåt gör upp om segern.
/Norsjö IF

Kursprogram våren 2009
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LCHF-Kost: Strikt GI metod för
Viktnedgång och välmående
Afrikansk matlagning
Storkok, hemlagad mat
Den svenska maten och klimatet
Läs och res
Biodling
Vad vet vi om EU?
Skriv ditt liv
Eftersök på björn
Dans/Gymnastik årskurs F-6
Dans och Pilates, vuxna
Bildredigering i photoshop
Lär dig använda mobiltelefon
Spanska för nybörjare
Förarbevis för EU-Moped, klass 1
Söndagsdans (Bugg)
Glasfusing, gör dina egna smycken
Kraftsamling skog

Kurser i Bastuträsk
• Dans/Gymnastik årskurs F-6
• Dans o Pilates, vuxna
• LCHF-Kost: Strikt GI metod för
Viktnedgång och välmående
För anmälan ring 0918-108 96
E-post: norsjo@sv.se
www.sv.se/norsjo
Kontoret har öppet:
Måndag-Torsdag
kl. 08.00 - 16.00

Välkommen till ABF
i Norsjö!

Välkommen till våra cirklar
på Åkargatan 28B

Ett urval av vårens cirklar:
-Förarbevis för snöskoter
-Lär dig laga mat från hela världen
-Portugisiska för nybörjare
-Engelska nybörjare- och fortsättningskurs
-Brasiliansk dansmix
-Gitarr nybörjare- och fortsättningskurs
-Heminredning
-Skriv ditt liv
-Data grund- och fortsättningskurs
-Data Excel för nybörjare
-Trafikcirkel för kvinnor 65+
-Maskinstickning nybörjarkurs
-Facklig grund
-Facklig politisk m.fl
Vilka intressen och idéer har du?
Kom in och prata cirklar med oss!

Bandvävning
Bonska - Norsjömålet under 150 år
Fingervirkning
Hälsa
Knyppling
Konsten att vara snäll
Landskapsbroderi
Majas klimat mat
Olik fientlighet
Vävning
Växtfärgning

Anmälan till Lisbeth Lindquist
0918-300 51

Medan, Norsjö
kl. 19.00-22.30
Lördag 17 januari
Barrabazz
Lördag 14 februari
Agneta & Peter
Lördag14 mars
Barrabazz
Lördag 18 april
Ola & Jag
Entré inkl. fika: 100:Välkommen till trevliga kvällar!
Motionsdansalliansen

Norsjö Musik & Teaterförenings Vårprogram 2009

/Katarina, Anneli & Annika

BERNARDAS HUS med bl.a. Marie Göranzon
Upplev Dramaten i Norsjö – enda föreställningen i länet!
Filmad digital produktion från Dramaten på storbild.
Fredag 6 februari kl. 13.00 och kl. 19.00
Obs! 2 föreställningar!
Medan, Norsjö
Entré: 50:-, ungdom 25:Föreställningens längd 1 timme 50 min – ingen paus

Vi finns på: Storgatan 49
tel. 0918-107 55,
e-post: info.norsjo@abf.se

Livet rullar vidare…
med

Lars-Göran Wadén
En kväll att minnas!
Tisdag 10/2
kl. 18.30
Plats: Medan, Norsjö
Entré: 20 kr
Lars-Göran Wadén är en 35-årig rullstolsburen man från Gävle. På ett annorlunda,
och oftast humoristiskt sätt, vänder han
ut och in på olika begrepp. Han berättar
om sitt liv och hur han ser på omvärlden
ur sin rullstols perspektiv.
Alla Varmt välkomna!
Arr:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Motionsdans våren -09

LIFSENS ROT-berättelsen om Rönnog
En bearbetning av Sara Lidmans fantastiska roman berättad med stor
inlevelse av Ellenor Lindgren. Föreställningen har mycket humor och
fantastisk nyskriven musik av Nina Sarri Wahlberg
Onsd 25 februari kl. 19.00
Medan, Norsjö
Entré: 120:-, ungdom 60:-, scenpassrabatt 20:Paus med förfriskningar
			
Riksteatern presenterar RUM FÖR RASANDE- ett utbrott i två
akter
Ronny Eriksson är tillbaka med en helt ny humorföreställning och spänn
fast er för här blir det åka av. Musiker: Benneth Fagerlund
Söndag 8 mars kl 19.00
Medan, Norsjö
Entré inklusive förfriskningar 220:-, ungdom 110:-, scenpassrabatt 20:		
Teater Västernorrland ger SOCKERDAGAR –av Martin Lindberg
-en humoristisk föreställning om människor som dansar och drömmer...
Det är också en vildsint och kärleksfull skröna om spel och dobbel där
dansbandsmusiken hela tiden står i centrum
Fredagen den 27 mars kl. 19.00
Medan, Norsjö
Entré inklusive förfriskningar 200:-, ungdom 100:-, scenpassrabatt 20:INFORMATION, BILJETTER OCH BOKNING
*
Norsjö turistbyrå, tfn. 0918-14200,
*
Uffes Kiosk, tfn. 0918-10488

De Handikappades Riksförbund

En teaterföreställning kan förändra och förlänga ditt liv.

Unga rörelsehindrade Västerbotten

Norsjö kommun, 935 81 Norsjö Besöksadress: Storgatan 67
Telefon: 0918-140 00 Fax: 0918:141 00 E-post: info@norsjo.se
www.norsjo.se

